
KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE  

  

Koondumise lühikokkuvõte ei sisalda ärisaladusi.  

Koondumise kirjeldus ja osalised 

KRONE Commercial Vehicle SE on Saksamaal, Osnabrück’i äriregistris registreeritud Societas Europaea 

tüüpi äriühing registrinumbriga HRB 210366, asukoht Bernard-Krone-Strasse 1, 49757 Werlte, Saksamaa 

(edaspidi: „KRONE“ või „Omandaja“). 

KRONE soovib omandada 100% osaluse Stapelstenen B.V.-s, Hollandi äriregistris registreeritud piiratud 

vastutusega äriühingus registrinumbriga 60767537, asukoht Theo van Doesburgstraat 8, 5753 DL Deurne, 

Holland (edaspidi: „Knapen“ või „Sihtühing“). Stapelstenen B.V. omab tütarettevõtjaid, mis moodustavad 

Knapen grupi.   

Stapelstenen B.V.-l grupi struktuur on järgnev: 

 Stichting Administratiekantoor Knapen Trailers International, asukoht Deurne, Holland, 

Stapelstenen B.V.-le kuuluv osalus 100%, millele omakorda kuulub 100% osalus Knapen Trailers 

International B.V.-s, asukoht Deurne, Holland.  

Knapen Trailers International B.V.-le kuulub 100% osalus järgnevates äriühingutes:  

 Knapen Trailers B.V., asukoht Deurne, Holland, peamine majandustegevus on haagiste arendus, 

tootmine ja müük; 

 Knapen Service B.V., asukoht Deurne, Holland, peamine majandustegevus on haagiste hooldus ja 

remonditööd, samuti varuosade müük; 

 Trailned B.V., asukoht Deurne, Holland, tegemist on jaotusettevõttega Saksamaale ja Beneluxi 

riikidesse ning tegutseb ka rendi, liisingu ning kasutatud haagiste ja kallurite müügiga.   

Koondumise viis on Stapelstenen B.V. 100% osade omandamine KRONE Commercial Vehicle SE poolt. 

Tegemist on koondumisega konkurentsiseaduse § 19 lg 1 punktis 2 sätestatud viisil. 

 

1. Koondumise osaliste tegevusalad  

 

1.1. KRONE grupp 

KRONE Commercial Vehicle SE kuulub KRONE gruppi, mille majandustegevus koosneb kolmest 

ärisegmendist: (i) kaubaveo haagised, (ii) põllumajandusmasinad ning (iii) haagiste rent.  

„Kaubaveo haagiste“ ärisegment hõlmab peamiselt järgnevate haagiste tootmist ning distributsiooni: (a) 

standard madelhaagised, tasapinnalised ning külmikutega poolhaagised kuiva, värske või jahutatud lasti 

transportimiseks; (b) veermikud; (c) vahetatavad kered; (d) treilerid ning (e) remondi- ja hooldustööd.  

„Haagiste rendi“ segmendis pakub KRONE grupp haagiste ja poolhaagiste renditeenust.  

 



1.2. Knapen grupp 

Sihtühing Stapelstenen B.V. on Knapen grupi valdusühing. Knapen grupp tegeleb maanteetranspordiks 

kasutatavate haagiste tootmise, müügi ja müügijärgse teenindusega (s.h. renditeenuste ja varuosadega). 

Knapen grupp on spetsialiseerunud puistlasti transportimiseks kasutatava liikuva põhjaga haagistele ning 

kalluritele, mida peamiselt kasutatakse põllumajanduses, puidutootmises ning jäätmekäitluse- ja 

ümbertöötlemise valdkondades.    Haagised ja kallurid toodetakse peamiselt tellija spetsifikatsioonidele 

vastavalt. 

 

2. Mõjutatud kaubaturud, koondumise strateegilised ja majanduslikud põhjused 

 

Planeeritud tehing puudutab maanteetranspordi seadmete kaubaturgu (järelhaagiste tootmine ja müük), 

kuna mõlemad koondumise osalised tegutsevad haagiste ja poolhaagiste tootmise ning müügiga ja on 

osaks üldisest maanteetranspordi seadmete turust. Kuna Knapen toodab peamiselt alumiiniumist liikuva 

põhjaga haagiseid ning KRONE on keskendunud standard pool- ja vahetatavatele haagistele, on tegemist 

vastaval turul erinevate segmentidega ja selle asjaolu tõttu on poolte tegevus maanteetranspordi 

seadmete kaubaturul üksteist täiendav. Seega koondumise tulemusena täiendavad osalised erinevate 

segmentide kompetentsi ja tootevalikut. Turgu valitsevat seisundit käesolev koondumine ei tekita ega 

tugevda ühelgi kaubaturul. 

 

 


